مدرسة الغابة

مدرسة المجتمع االبتدائية في مدينة لومار

لومار 07.05.2020
الموضوع نظام التناوب و استئناف الدروس التعليمية من تاريخ 11.5.2020
االهالي الكرام في مدرسة الغابة
من خالل االيميالت العشرين الواردة من وزارة التربية بخصوص تنظيم الدروس بشكل أكبر من
تاريخ 11.5
أود أن أقدم لكم باختصار أهم المعلومات بخصوص هذه المرحلة
من يوم االثنين  11.5سوف يعود االطفال الى المدرسة بشكل يومي وبنظام جديد وهذا النظام
وأقصد التناوب هو نظام يسمح لالطفال الحضور بحسب الدور والتقسيم الى مجموعات الى
المدرسة يعني لكل مجموعة يخصص يوم واحد في االسبوع
تتكون الدروس من أربع ساعات مدرسية للصف األول والثاني و خمس ساعات للصف الثالث
والرابع ويتم اعطاء دروس اللغة األلمانية والرياضيات و التربية الصحية والبدنية
يحتوي نظام التناوب على بيانات محددة لطفلك بحيث يكون مستمرا حتى العطلة الصيفية
وسوف يكون لطفلك يوم واحد اسبوعيا ياتي فيه الى المدرسة والمجموع حتى
العطلةالصيفية يعادل سبع مرات و ثمان مرات للصف الرابع
تقسيم الفصول أي الصفوف
ينقسم كل فصل الى مجموعتين تعليميتين يتم تدريس كل من مجموعتي التعليم ساعتين
مدرسيتين من قبل معلم الفصل و ساعتين من قبل معلم آخر
عدد الدروس :
لكل مجموعة من هذه المجموعات مايعادل أربع ساعات من الدروس في اليومين المحددين
الدوام واوقات الدروس واالستراحة :
من أجل تقليل عدد األشخاص في المبنى نبدأ الدروس في وقت زمني متأخر ونأخذ أيضا
أوقات لالستراحة فتبدأ المجموعة األولى من الساعة الثامنة صباحا و المجموعة الثانية تبدأ
من الساعة الثامنة وخمس واربعون دقيقة
طبعا لكل مجموعة دراسية وجبة افطار واستراحة في ساحة المدرسة وسوف يخبركم معلم
الصف بالمجموعات لكل طفل واوقات الدوام لكل مجموعة
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يرجى ارسال اطفالكم الى المدرسة قبل عشر دقائق من الدوام الرسمي

الدخول الى المبنى :
قبل بدء الدرس يدخل االطفال المبنى بالكمامات أي قناع الوجه ثم يذهبون الى صفوفهم
المخصصة عن طريق الممرات المحددة ويحصل كل طفل على مقعد ثابت له
قناع الوجه :
نرجو منكم تزويد ابنكم بكمامات الوجه اي القناع و ايضا تزويدهم بكيس او حقيبة لكي يضعها
فيه ويتم ارتداء هذا القناع في حال عدم التمكن من الحفاظ على مسافة األمان بين االطفال
ولكن ليس من الضروري ارتداء هذا القناع في الصف الدراسي كما ورد في قانون المدرسة
ويجي تنظيف قناع طفلكم يوميا واذا لم يكن لدى طفلكم قناع أو نسيه فيرجى االتصال بمعلم
الصف
غسل اليدين بانتظام :
يجب على األطفال غسل أيديهم بانتظام قبل انتهاء الساعة الدراسية وبعد انتهاء االستراحة
وقبل وبعد الذهاب الى المرحاض او عند الحاجة أيضا ويرجى االنتباه الى الرعاية الصحية
والنظافة في البيت أيضا
االستراحة :
قد تتأخر ساعات االستراحة وذلك لتقسيم ساحة المدرسة حتى يكون هناك مسافة أمان و
اذا لم يكن باالمكان وضع مسافة أمان فيجب ارتداء القناع أو الكمامة
االشراف والرعاية بعد المدرسة األوغاتا :
سوف يتم رعاية االطفال المسجلين في األوغاتا مع أخذ التدابير الالزمة للنظافة وسوف يبقى
األطفال في مجموعات وغرف ثابتة
الغداء :
اذا كنتم ترغبون في الحصول على طعام طازج و دافئ لطفلكم فيرجى التسجيل عند السيدة
نيومان على الرقم التالي  022469256756أو
ogata@ggs-lohmar.de
وسوف تتخذ نفس تدابير الوقاية والنظافة في الكافتريا أيضا كما هو متبع في المدرسة
دخول ساحة المدرسة :
األهالي الكرام نرجو منكم عدم الدخول الى مبنى المدرسة ويجب عليكم احضار أطفالكم الى
ساحة المدرسة فقط و االلتزام بقوانين النظافة المتبعة وفي حال كنتم تريدون الدخول يجب
عليكم تنظيم موعد قبل ذلك ثم الدخول الى مبنى المدرسة وينطبق ذلك أيضا على
األطفال الين لديهم رعاية خاصة
تدابير النظافة :
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في رسالة من بلدية مدينة لومار والتي يمكن االططالع عليها في الموقع الرسمي لها سوف
تتلقون المعلومات كافة حول تعليمات النظافة في المدرسة ويمكنكم أيضا قراءة االجراءات
الخاصة بالنظافة في المدرسة هنا
الرعاية الطارئة لألطفال الذين لهم وضع خاص :
سوف يتم هذا االجراء الخاص ببعض االطفال الذين لهم وضع خاص يرجى االططالع على
التعليمات في صفحة المدرسة الرسمية ولكن هذه الرعاية غير ممكنة حاليا في أيام العطل
الرسمية
التعليم المنزلي :
يستمر التعليم المنزلي في االيام التي اليكون فيها طفلك في المدرسة ويمكنكم الحصول
على مزيد من المعلومات حول هذا االمر من معلم الصف
سوف يزودكم معلم الصف أنتم و أطفالكم بمزيد من التفاصيل والمعلومات كما نرحب
باستفساراتكم حول كل هذه االمور ونرجو التواصل مع معلم الصف
يمكن لألطفال الذسن يعانون من امراض سابقة الحصول على اجازة من المدرسة وعندها
يجب االتصال بمعلم الصف
يستطيع الطفل الحضور مع مرافق الى المدرسة ولكن بشرط أن يكون حاصال على موافقة
مسبقة وفي هذا الخصوص يرجى التواصل مع معلم الصف
لسوء الحظ ووفقا للوضع الحالي اليمكن اجراء جميع الفعاليات الرياضية كالمهرجان الرياضي و
االلعاب الشبابية االتحادية و حضور الدروس للمبتدربين و أيضا الجلسات الدينية والصلوات
نحن جميعا نفتقدكم ونفتقد طفلكم كثيرا هنا في المدرسة لذا انا سعيدة جدا الن طفلك
سوف يتمكن من العودة الى المدرسة بعد عدة أسابيع ولكن هذه العودة لن تكون مثل قبل لذا
يجب علينا اتخاذ كافة التدابير الخاصة بالنظافة ويمكنكم الحصول على فيديو صغير يوضح ذلك
)(https://ucloud4schools.de/ggs-lohmar/index.php/s/pbgsCbJ5ZtJCwsz

وسوف يتحدث معلم الصف مع أطفالكم حول المزيد من المعلومات كما نرحب االتصال مع معلم
الصف حول مزيد من المعلومات أو معي بصفتي معلمة
ندرك جمعيا مدى صعوبة االيام و األسابيع القادمة لنا جميعا و باألخص ألطفالكم سنفعل كل
شيء لضمان قدرتنا على العودة الى الحياة المدرسية اليومية قدر االمكان و أن نشعر بالراحة
على الرغم من كل الظروف و التدابير الخاصة بها الوضع
يرجى تقبل تقسيم األطفال الى مجموعات وذلك حسب المعايير والمعطيات الحالية و األسس
المتبعة
نود أن شكركم بالنيابة عن كافة الكادر التدرسي والعاملين هنا معنا في المدرسة و نأمل رؤية
أطفالكم مرة أخرى قريبا في المدرسة ويمكنكم االططالع على مزيد من المعلومات على
صفحتنا الرئيسية وحتى ذلك الحين
لكم منا أطيب التحيات و أجمل التمنيات
السيدة مديرة المدرسة بوسينغر
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